ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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សាលព្រម្1

តុលាការរដឋរបខេណី

រនងនាម្ព្រជារាស្រសត
ខ្មែរ
ុ

សាំណុាំហរឿងរដឋបបហវណីហលែ .......

សាលាដំរូងខមតតបាត់ដំរង 2

ចុេះថ្ងៃទី ០៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០
សាលក្កមហលែ .........
ចុេះថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០

បានបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ហៅ
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ខៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ
ហោក

1

J

ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងហែតតបាត់ដាំបង

ការសហក្មចហសចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ

មានភាពចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជ
ា ក់ឲ្យបានចាស់ោស់ថា

អាំពីក្បហេទថ្នការសហក្មចហសចកតីោក់ហៅក្តង់ចាំណុច

ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច មានភាពែុសគ្ននចាំហ
ជាហគ្នលការណ៍ បណឹត ងឧបាស្ស័យចាំហ

េះសាលក្កម គឺ បណឹត ងឧទធរណ៍

េះវ ិធីកុងការហធវ
ន
ើឧបាស្ស័យ ជាអាទិ៍ ។

ហេើយ បណឹត ងឧបាស្ស័យចាំហ

េះដីកា

សហក្មច គឺ បណឹត ងជាំទាស់ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
2
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ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមរដឋបបហវណី ក្តូវខតសរហសរអាំពីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។
ចាំណុច ែ កថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។ សាលក្កម នឹងក្តូវកាំណត់ជាសាាពរនូវទាំនាក់

ទាំនងសិទិធ ឬទាំនាក់ទាំនងគតិយុតិត នាហពលបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ (កថាែណឌទី ២ មាក្ា ១៩៤
ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ហេតុហនេះ

ចាំបាច់ក្តូវសរហសរឲ្យបានចាស់ោស់អាំពី ហពលខដលបានបញ្ចប់ការទាញ

ហេតុ ផ លហោយផ្ទា ល់ មា ត់ ។ សាលក្កម គឺ ជា ការសហក្មចហសចកតី រ បស់ តុ ោ ការខដលក្តូ វ បានហធវើ ហ

ើ ង ហោយ

កាំណត់ជាមូលោឋនចមបងនូវទាំនាក់ទាំនងអងគហេតុគិតមកដល់ក្តឹមថ្ងៃបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់។
4

ជាហគ្នលការណ៍ ការក្បកាសសាលក្កម ក្តូវហធវើហ

ើងកនុងអាំ

ងហពល
១ (មួយ) ខែ គិតចប់ពីថ្ងៃខដលបានបញ្ចប់
ុ

ិ ី រ ដឋបបហវណី )។ ហេើយ ការក្បកាសសាលក្កម
ការទាញហេតុ ផ លហោយផ្ទាល់មា ត់ (មាក្ា ១៨៧ ថ្នក្កមនី តិ វ ធ
ចាំបាច់ក្តូវហធវើហ

ើងហោយខផែកហលើចាប់ហដើមថ្នមូលសាលក្កម (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៨៨ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋ

បបហវណី) ដូហចនេះហេើយ ចាំបាច់ក្តូវខតបញ្ចប់នូវការាក់ខតងចាប់ហដើមថ្នមូលសាលក្កមឲ្យបាន គិតក្តឹមហពលក្បកាស
សាលក្កម។
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ព្រឡារញ្ជ ី
ហោកស្សី

C

ជាក្កឡាបញ្ា ីថ្នសាោហែតតបាត់ដាំបង

ខដើម្ខោទ
ហ្មេះ ៖ X
អាសយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ េូមិ...... ឃុាំ.......ស្សុក......... ហែតតបាត់ដាំបង។
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្សី ៖ P
អាសយោឋនការយា
ិ ល័យ ៖ ..................................
ហ្មេះការយា
ិ ល័យហមធាវ/ី ក្កុមហមធាវ/ី ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ...........................................
ហលែទូរស័ពា ៖ ...................................................
ចុងចខម្លើយ
ហ្មេះ ៖ Y
អាសយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ សង្កកត់មហនារមយ ែណឌ៧មករា រាជធានីេាំនហពញ។
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្សី ៖ B
អាសយោឋនការយា
ិ ល័យ ៖ ..................................
ហ្មេះការយា
ិ ល័យហមធាវ/ី ក្កុមហមធាវ/ី ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ............................................
ហលែទូរស័ពា ៖ ...................................................
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អ្ងគខេតុ និង ចំណុចេិវាទ
រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្

និង

ការោត់ខ្ចងរនាារ់រនស ំខ្ដលខដើម្ខោទ

ទាម្ទារឲ្យតុលាការខចញ5៖
(១) ខលងលេះហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ។
(២) កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនក្បុសរវាងហដើមហចទ និង
ចុ ង ចហមលើយ ខដលមានហ្មេះ សុ ក សុ ជា តិ (ហកើ ត ហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សី ហា ឆ្នាំ
២០១៦) ។
(៣) កាំណត់ថា

ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនស្សីរវាងហដើមហចទ

និង

ចុ ង ចហមលើយខដលមានហ្មេះ សុ ក សុជាា (ហកើ ត ហៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កកកោ ឆ្នាំ
២០១៨) ។
(៤) បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ

ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម

ហនេះចូលជាសាាពររេូតដល់ហ្មេះ

សុជាតិ

សុក

ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង

ចាំណុច (២) ខាងហលើហនេះកាលយជានីតិជន។
(៥) បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ

ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម

ហនេះចូ ល ជាសាាពររេូ ត ដល់ ហ្មេះ សុ ក សុ ជា ា ខដលបានកត់ ក្ាហៅកនុ ង
ចាំណុច (៣) ខាងហលើហនេះកាលយជានីតិជន។
(៦) បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោលរអាហមរ ិកកនុង ១ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ
ហនេះចូលជាសាាពររេូតដល់ហដើមហចទហរៀបអា

5

ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
េ៍ពិ

េ៍ងីម។

ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដែើមដោទទាមទារ គឺជាចំណុចដែលោំបាច់ក្រូវសរដសរដៅរនុងពារយបណឹត ង (ចំណុច

ខ្ រថាខ្ណឌទី ២ មាក្ា ៧៥ នៃក្រមៃីរិវ ិធីរែឋបបដវណី)។ មយ៉ា ងដទៀរ ក្បសិៃដបើរុលាការដចញសាលក្រម ឬ
សាលែីកាដែលទទួលសាាល់បណឹត ងទាមទារដលងលះ

រុលាការៃឹងក្រូវសដក្មចដសចរតីអំពីការោរ់ដចងបន្ទាប់

បៃសំ (រំណរ់អនរមាៃអំណាចដមបា ការោរ់ដចងទារ់ទងៃឹងការបីបាច់ររារូៃ ឬ ការោរ់ដចងទារ់ទងៃឹងការ
ដបងដចរក្ទពយសមបរតិ) ដោយឆន្ទាៃុសិទិធ ឬ ាមពារយសុំ ែូដចនះដ

ើយ ដែើមដោទគបបីសរដសរទុរជាមុៃអំពីខ្ឹម
ល សារ

នៃការោរ់ដចងបន្ទាប់បៃសំដែលទាមទារឲ្យរុលាការដចញ ដទើបជាការក្បដសើរ (រថាខ្ណឌទី ១ មាក្ា ២២ នៃចាប់
សតីពីៃីរិវ ិធីបណឹត ងទារ់ទងៃឹងឋាៃៈបុគាល)។
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(៧) ខបងខចកក្ទពយសមបតតិនីមួយៗ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ”
ថ្នឧបសមព័នធ ដូចខាងហក្កាមហនេះ ៖
ក. ដីចាំណុច ១. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ (តហៅហៅ
ិ គរវាងហដើ ម ហចទ និ ង ចុ ងចហមលើយ កនុងចាំខណក
ថា “ដី Ｌ１” ) ជាកមមសិទិធអ វភា
មានក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។
បង្កគប់ឲ្យលក់ហដញថ្ងលហលើ “ដី Ｌ１” ហេើយយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបាន
ិ ីពីថ្ងលលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅហដើមហចទ និង
ដកហសាេុយសក្មាប់នីតិវធ
ចុងចហមលើយកនុងមានក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២។
ែ. ដីចាំណុច ២. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ (តហៅ
ហៅថា “ដី L ２” ) ជាកមមសិទិអ
ធ វ ិភាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណក
មានក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២ ។
បង្កគប់ឲ្យលក់ហដញថ្ងលហលើ “ដី L ２” ហេើយយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបាន
ិ ីពីថ្ងលលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅហដើមហចទ និង
ដកហសាេុយសក្មាប់នីតិវធ
ចុងចហមលើយកនុងមានក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២។
គ. ឡានចាំណុច ៣. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ
(តហៅហៅថា “ រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទិធរបស់ចុងចហមលើយ។
បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ៥.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ឲ្យហៅហដើមហចទ។
ឃ. មូតូចាំណុច ៤. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ
(តហៅហៅថា “មូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទិធរបស់ហដើមហចទ។
ង. ក្បាក់សនសាំចាំណុច ៥. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្ន
ឧបសមព័នធ (តហៅហៅថា “ ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទិធចុងចហមលើយ។
បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ២៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ ឲ្យហៅហដើមហចទ។
(៨) ក្បាក់ក្បោប់កីជា
ត បនាុករបស់ចុងចហមលើយ។

4

ម. ដំខណើរខរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ
ម.១. ការសខងេរអ្ំរីខរឿងរតី
ហៅកនុងហរឿងកតី ហនេះ

ហដើ ម ហចទបានអេះអាងថា

ជាមួយចុងចហមលើយបានខបកបាក់

ទាំ នា ក់ ទាំ ន ងអា

េ៍ ពិ

ហេើយគ្នមនសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ

េ៍
ើងវ ិញ

បានហទ ដូហចនេះ មានមូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្ននដូចមានខចងហៅកនុងចាំណុច ង
កថាែណឌទី ១ មាក្ា ៩៧៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី ហេើយហក្ៅពីហធវើការទាមទារអាំពី
ការខលងលេះហៅកាន់ចុងចហមលើយរួចហេើយ

ហដើមហចទក៏ទាមទារនូវការកាំណត់ថា

ហដើមហចទគឺជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ ហេើយខងមទាាំងបានោក់

កយសុាំ

ទាមទារនូវការបង់ហសាេុយចិញ្ចឹមបីបាច់ខងរកាកូន ការបង់អាហារកិចច និង ការ
ខបងខចកក្ទពយសមបតតិ ហធវើជាការចត់ខចងបនាាប់បនសាំផងខដរ។
ម.២. អ្ងគខេតុខ្ដលជាម្ូលោឋនខដើម្ប ីរិោរណាអ្ំរីចំណុចេិវាទ6
ែ.២.១. ហៅថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហៅចុេះ
បញ្ា ី អា

េ៍ ពិ

េ៍ ហេើ យ បានចប់ ហផតើ ម រួម រស់ ជី វ ភាពជាមួ យ គ្នន ហៅ

លាំហៅោឋនរបស់ចុងចហមលើយ។ ( េសតុាង X 1 X 2)
ែ.២.២. ហដើមហចទមិនមានសាច់ញាតិហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញហទ។ (ដាំហណើរការ និង
ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ 7)

ហៅកនុងនីតិវ ិធីបណឹត ងថ្នបណឹត ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល ខផនកខដលទាក់ទងនឹងអងគហេតុខដលភាគីបានសារភាព
ចាំហ េះមុែតុោការ ហៅកនុងកថាែណឌទី ១ ថ្នមាក្ា ៩៦ និង កថាែណឌទី ២ ថ្នមាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវ ិធី
6

រដឋបបហវណី មិនក្តូវយកមកអនុវតតហ
បុគគល)។

ើយ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៣ ថ្នចាប់សតីពីនីតិវ ិធីបណឹត ងទាក់ទងនឹងឋានៈ

ដូហចនេះហេើយ ហទាេះបីជាអងគហេតុខដលគូភាគីមិនមានវ ិវាទក៏ហោយ ក៏តុោការក្តូវខតទទួលសាគល់ហោយ

ខផែកាមេសតាងផងខដរ
(កថាែណឌទី ១ មាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
ុ

ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមថ្នបណឹត ងរដឋបបហវណីធមមា តុោការបានសរហសរអាំពី អងគហេតុខដលមិនខមនជា
ចាំណុចវ ិវាទ ហ លគឺ “អងគហេតុខដលគ្នមនវ ិវាទ” មុននឹងការសរហសរអាំពី “ចាំណុចវ ិវាទ” (ចាំណុច ឃ កថាែណឌទី ១
ិ ី រ ដឋ បបហវណី )។ បុ ខនត ហៅកនុ ងលិ ែិ ត សាលក្កមថ្នបណឹត ងទាក់ ទ ងនឹ ង ឋានៈបុ គគ ល
មាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនី តិ វ ធ
ិ ទ និង អងគហេតុ ខដលមិនខមនជាចាំ ណុចវវា
ិ ទ ហេើយក្តូវខតទទួល
តុ ោការក្តូវខតសរហសរអាំ ពីខដលជាចាំ ណុចវវា
សាគល់នូវអងគហេតុទាាំងពីរហនេះហោយខផែកាមេសតាង។
ុ

ដូហចនេះ

ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមថ្នបណឹត ងទាក់ទងនឹង
ឋានៈបុគគល តុោការនឹងសរហសរអាំពី “អងគហេតុខដលជាមូលោឋនហដើមបីពិចរណាអាំពីចាំណុចវ ិវាទ” ហោយខផែកាម
េសតាង។
ុ

កនុងការហចញសាលក្កម តុោការក្តូវវ ិនិច័យ
ឆ ទទួលសាគល់ ឬ មិនទទួលសាគល់ថា ការអេះអាងអាំពីអងគហេតុ មាន ឬ
គ្នមនភាពពិត ហោយគិតពិចរណាយាងេមត់ចត់នូវលទធផលថ្នការពិនិតយេសតាង
និង ដាំហណើរការនិងែលឹមសារថ្ន
ុ
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ែ.២.៣. ហក្កាយហពលខដលបានចប់ ហផតើ ម រួម រស់ ជី វ ភាពជាមួ យ គ្នន និ ង ហដើ ម ហចទ
ចុងចហមលើយភាគហក្ចើនក្ត

ិ យប់ហក្ៅ។ (េសតុាង X 5 Y1)
ប់មកផាេះវញ

ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយហកើតបានកូន
ក្បុសហ្មេះ សុក សុជាតិ (តហៅហៅថា “សុជាតិ”)។ (េសតុាង X 3)
ែ.២.៥. ថ្ងៃទី ២២ ខែ កកកោ ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយហកើតបានកូន
ស្សីហ្មេះ សុក សុជាា (តហៅហៅថា “សុជាា”)។ (េសតុាង X 4)
ែ.២.៦. ថ្ងៃទី ៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ហដើមហចទបាននាាំសុជាតិ និង សុជាា
ក្ត

ិ ។ (េសតុាង X 6)
ប់ហៅស្សុកកាំហណើតរបស់ែួនវ
ល ញ

ែ.២.៧. ហៅកាលបរ ិហចឆទថ្ននីតិវ ិធីហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើកទី ១ ខដល
ក្តូវបានហធវើហ

ើងហៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិងុនា ឆ្នាំ ២០២០ ចុងចហមលើយបានហ្លើយ

(ឯកសារចហមលើយរបស់ចុងចហមលើយ) ថា “គ្នមនមូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្នន
ិ ីហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើក
ហទ” បុខនត ហៅកាលបរហិ ចឆទថ្ននីតិវធ
ទី ២ ខដលក្តូវបានហធវើហ

ើងហៅថ្ងៃទី ១ ខែកកកោ ឆ្នាំ ២០២០ ចុងចហមលើយ

បានដកការហ្លើយ ខបបហនាេះ និ ង បាននិ យា យថា “ែលួ នមិ ន មាន្នាៈ បនត
អា

េ៍ពិ

េ៍ជាមួយនិងហដើមហចទតហៅហទៀតហទ”។

ហៅកាលបរហិ ចឆទថ្ន

ិ ី ហក្តៀមសក្មាប់ កា រទាញហេតុ ផ លហលើ ក ទី ២ ហដើ ម ហចទក៏ បា ន
នី តិ វ ធ
និយាយថា “ ែលួនមិនមាន្នាៈបនតអា

េ៍ពិ

ខដរ ។ (អងគហេតុខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ
ម.៣. ចំណុចេិវាទ និង ការអ្ះអាងររស់ភាគីចំខ

េ៍ជាមួយនិងចុងចហមលើយ”
េះតុោការ8)
ះចំណុចេិវាទ

ហៅកនុ ងហរឿងកតី ហនេះ ហដើ ម ហចទ និ ង ចុ ង ចហមលើយ បានហលើ ក ហ
សងខាងមិនមាន្នាៈបនតអា

េ៍ពិ

េ៍ហទ

ើ ង ថា ភាគី ទាាំ ង

ហេើយទាំនាក់ទាំនងអា

េ៍ពិ

េ៍

របស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយក្តូវបានខបកបាក់ ហេើយគ្នមនសងឃឹមថានឹងអាច
បដិទានហ

ើងវ ិញបានហទ។ ដូ ហចនេះហេើយ ហោយសារខតតុ ោការទទួលសាគល់អាំពី

ិ ី
ការទាញហេតុ ផ លងហោយផ្ទា ល់ មា ត់ ាមជាំ ហនឿទុ ក ចិ តត ហោយហសរ រី បស់ ែួល ន (មាក្ា ១៨៤ ថ្នក្កមនី តិ វ ធ
រដឋបបហវណី)។
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កថាែណឌទី ២ មាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី និង កថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៣ ថ្នចាប់សតីពីនីតិវ ិធីបណឹត ង

ទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល។ ហៅកនុងនីតិវ ិធីបណឹត ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល ហបើសិនជាអតាិភាពថ្នអងគហេតុហនាេះមាន
ភាពជាក់ខសតងចាំហ េះតុោការហនាេះ តុោការមិនចាំបាច់ទទួលសាគល់ហោយខផែកាមេសតាងហ
ើយ។
ុ
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មូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្ននខដលមានខចងហៅកនុងចាំ ណុច ង កថាែណឌទី ១ មាក្ា
៩៧៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី ដូហចនេះ បណឹ ត ងទាមទារខលងលេះរបស់ហដើមហចទ គឺមាន
មូលហេតុ។
ហេតុហនេះ ចាំ ណុចវ ិវាទហៅកនុងហរឿងកតីហនេះមានចាំណុចដូ ចតហៅ៖
ែ.៣.១. ការកាំណត់អាំពីអនកមានអាំណាចហមបា
ែ.៣.១.១.

ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ

ហក្កាយហពលហកើតសុជាតិ និង សុជាា ហដើមហចទបានបីបាច់រការូបកាយ
របស់កូននីមួយៗយាងជាប់ោប់រេូតមក។
រស់ ហៅខបកគ្នន ជាមួ យ ចុ ង ចហមលើ យ ក៏ ហោយ

ហក្កាយហពលខដលហដើមហចទបាន
ក៏ កូ ន ទាាំ ង ពី រ នាក់ ហនេះបានរស់ ហៅ

ជាមួយគ្នននិងហដើមហចទ ហេើយក៏បានធាំលូតោស់ផងខដរ។
ិ កនលងមកហនេះបានហលើកហេតុផលថា ែលួនរវល់ខាលាំង
ចាំខណកឯចុងចហមលើយវញ
ហេើយមិនបានចូលរួមកនុងការហមើលខងទាាំកូនទាាំងពីរ ហេើយក៏មិនបានបីបាច់រកា
រូបកាយរបស់កូនទាាំងពីរទាល់ខតហសាេះ។
តុោការសមខតកាំណត់ហដើមហចទហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ។
ែ.៣.១.២.

ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ

ហដើមបីខតការង្ករភាគហក្ចើនចុងហមលើយបានក្ត

ិ យប់ហក្ៅ បុខនត ហបើ
ប់មកផាេះវញ

ហទាេះបីជាហពលហវោមានកក្មិតក៏ហោយ ក៏ហៅកនុងហពលហវោទាាំងហនាេះ ចុងចហមលើយ
បានផតល់នូវការខងទាាំហៅសុជាតិ និង សុជាាយាងសមរមយផងខដរ។ ការហរៀបចាំ
កាដូក្គិសមា
ត សខដលចុងចហមលើយបានហធវើហ

ើងសក្មាប់កូនទាាំងពីរជាហដើម ក៏អាច

្លុេះបង្កាញឲ្យហឃើញពីការផតល់នូវការខងហនេះផងខដរ។
ិ
ចាំខណកឯហដើមហចទវញ
ខបរជាែឹងភាលមៗមួយរ ាំហពច ហេើយខស្សកខាលាំងៗមក
កាន់ចុងចហមលើយ ហេើយក៏ជាមនុសសមានសតិសាមរតីមិននឹងនរខដរ។ ហដើមហចទ
មិនអាចចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទាាំងពីរឲ្យមានភាពក្តឹមក្តូវបានហទ។
តុោការសមខតកាំណត់ចុងចហមលើយហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ។
ែ.៣.២. បនាុកហលើហសាេុយខដលចាំបាច់ ហដើ មបីក្គប់ ក្គងខងរកាកូន (ហសាេុយ
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន)
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ែ.៣.២.១.

ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ

ិ មាន
បចចុ បបនន ហនេះ ហដើ ម ហចទមិ ន មានក្បាក់ ចាំ ណូ លហទ រ ឯ
ី ចុ ង ចហមលើ យ វ ញ
ក្បាក់ចាំណូលកនុង ១ឆ្នាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ។
ដូហចនេះហេើយ ហដើមហចទទាមទារឲ្យចុងចហមលើយទទួលបនាុកហលើហសាេុយខដល
ចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូនជាក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុងកូន ១
នាក់ ( ២ នាក់ សរុបហសមើនឹង ៣០០ ដុោលរអាហមរ ិក) ជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ

ុងគិត

រេូតដល់កូនទាាំងពីរកាលយជានីតិជន ។
ែ.៣.២.២.

ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ

ក្បសិនហបើហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើសុជាតិ និង សុជាា ហេើយ
ក្គប់ក្គងខងរកាកូនទាាំងពីរហៅស្សុកកាំហណើតរបស់ហដើមហចទ (ហៅហែតតបាត់ដាំបង)
ហនាេះនឹងមានភាពែុសគ្ននពីការក្គប់ក្គងខងរកាកូនហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញ

ដូហចនេះ

នឹងមិនមានការចាំណាយហសាេុយ ១៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុងកូន ១ នាក់ ហៅកនុង
១ ខែហ

ើយ។ យាងហក្ចើនចុងចហមលើយទទួលបនាុក ១០០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុងកូន ១

នាក់ហៅកនុង ១ ខែ ( ២ នាក់ សរុបហសមើនឹង ២០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ) សក្មាប់ហដើមហចទ
ហនាេះនឹងមានភាពក្គប់ក្គ្នន់។
ែ.៣.៣. ការបង់ អាហារកិចច
ែ.៣.៣.១. ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ
ចាំហ

េះទាំនាក់ទាំនងអា

េ៍ពិ

េ៍របស់ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ខដល

ក្តូវបានខបកបាក់ ហេើយគ្នមនសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ
កាំេុសរបស់ហដើមហចទហទ។

ហោយសារខតបចចុបបនន

ើងវ ិញបាន គឺមិនមាន

ហដើមហចទមិនមានក្បាក់

ចាំ ណូល ដូ ហចនេះហេើ យ ហទើ ប ទាមទារឲ្យចុ ង ចហមលើយ បង់ អា ហារកិ ចច ។ ហោយខផែក
ហលើក្បាក់ចាំណូលរបស់ចុងចហមលើយកនុង ១ ឆ្នាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ
និងរួមទាាំងការសងឃឹមថាចុងចហមលើយនឹងទទួលបនាុកហលើហសាេុយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន
សុជាតិ និង សុជាាហនាេះ ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នអាហារកិចចសកតិសមខតកាំណត់ថា
កនុង ១ ខែ ១០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ។
ែ.៣.៣.២. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ
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ចាំហ

េះទាំនាក់ទាំនងអា

េ៍ពិ

េ៍របស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយខដលក្តូវ

បានខបកបាក់ ហេើយគ្នមនសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ

ិ បាន គឺហដើមហចទក៏
ើងវញ

មានកាំេុសខដរ មិនខមនមានខតចុងចហមលើយហនាេះហទ។ ចុងចហមលើយទទួលយកនូវ
ការខលងលេះគ្ននពីចុងចហមលើយ បុខនត មិនអាចទទួលយកនូវការបង់ អាហារកិចចហទ។
ែ.៣.៤. ការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ
ែ.៣.៤.១.

ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ

រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមានក្ទពយសមបតតិរម
ួ ដូចបានកត់ក្ាហៅកនុង
“បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ។ ហដើមហចទមានសិទិទ
ធ ទួលយក ១ ភាគ ២
ថ្នក្ទពយសមបតតិហនាេះ។
ចាំហ

េះដី L1 និង ដី L2 ហដើមហចទទាមទារឲ្យលក់ហដញថ្ងលហេើយយកក្បាក់

ខដលបានពីការលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅាមចាំខណក ហោយខផែកហលើកមមសិទិធ
អវ ិភាគចាំនួន ១ ភាគ ២ ខដលហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមានក់ៗ មាន។
ចាំ ហ

េះមូ តូ ថ្នហរឿងកតី ហនេះ បចចុបបនន ហដើ ម ហចទកាំ ពុ ង ខតហក្បើ ក្បាស់ ហេើ យ វាក៏

មានភាពចាំ បា ច់ ស ក្មាប់ កា រទិ ញ អី វា ន់ ហក្បើ ក្បាស់ ក្បចាំ ថ្ងៃ ដូ ហចនេះ ហដើ ម ហចទ
ទាមទារយកមកហធវើជាកមមសិទិធរបស់ហដើមហចទ។
ែ.៣.៤.២. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ
ចុងចហមលើយទទួលសាគល់ថា រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមានក្ទពយសមបតតិ
រួមដូចបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ។ ហដើមហចទមាន
សិទិធទទួលយក ១ ភាគ ២ ថ្នក្ទពយសមបតតិហនាេះ។ បុខនត ដីខដលបានកត់ក្ាហៅ
កនុងចាំណុច ១. ថ្នឧបសមព័នធ “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” (តហៅហៅថា “ដី L1”) និង
រងយនតខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងចាំណុច ៣. ថ្នឧបសមព័នធ “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ”
(តហៅហៅថា “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ”) គឺមិនខមនជាក្ទពយសមបតតិរម
ួ សក្មាប់ហធវើ
ការហធវើ ល ទធ ក មម ហនាេះហទ
អា

េ៍ ពិ

ក្ទពយសមបតតិ ទាាំ ង ហនាេះគឺ

ចុ ង ចហមលើ យ មានាាំ ង ពី មុ ន

េ៍ ហេើ យ បាននិ ង កាំ ពុ ង ហក្បើ ក្បាស់ ជា ក្ទពយសមបតតិ ហោយខ

ក។

ហៅហពលខដលហធវើការខបងខចកក្ទពយសមបតតិរម
ួ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងឧបសមព័នធ
“បញ្ា ី ក្ទពយសមបតតិ រួម ” តុ ោការគបបីពិចរណាហៅហលើទាំេាំ ថ្នការបរច
ិ ច គរបស់
ចុងចហមលើយចាំហ

េះលទធកមមថ្នក្ទពយសមបតតិទាាំងហនេះ ( “ទាំេាំថ្នការបរ ិចចគរបស់ភា
9

គីនីមួយៗចាំហ

េះលទធកមមថ្នក្ទពយសមបតតិ ការខងរកា ឬ ការបហងកើនក្ទពយ” ចាំណុច

ែ កថាែណឌទី ២ មាក្ា ៩៨០ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។
ចាំហ

េះដី L1 និង ដី L2 គឺក្តូវបានបហងកើតេុីបូខតកហដើមបីធានានូវកាតពវកិចច

ហោយសាមគគីភាពរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ បខនាមពីហនេះហទៀត ហោយសារ
ខតបចចុបបននហនេះដីទាាំងពីរកាំពុងខតបនតហ

ើងថ្ងល ហេតុហនេះហេើយ មិនគួរលក់ហដញ

ថ្ងលហៅកនុងហពលហនេះហទ។ នាហពលបចចុបបននហនេះ រវាងហដើមហចទ និងចុងចហមលើយ
មានចាំខណកអវ ិភាគកនុងមានក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ដូហចនេះ ចាំហពលខដលកាតពវកិចច
បានសងរួចរាល់អស់ ហេើយការចុេះបញ្ា ីបហងកើតេុីបូខតកក្តូវបានលុបហចលចាំហធវើ
ិ ីខបងខចកហទើបជាការក្បហសើរ។
ការពិចរណាអាំពីវធ
ចាំហ

េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ ចុងចហមលើយកាំពុងខតហក្បើក្បាស់សក្មាប់ហៅហធវើការ

ដូហចនេះ ចុងចហមលើយទាមទារហធវើជាកមមសិទិធរបស់ចុងចហមលើយ។

សំអាងខេតុ
រ. ការេិនិចឆ័យចំខ
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ះការរំណត់អ្ំរីអ្នរមានអ្ំណាចខម្បា9

“ អាំពីមូលោឋនថ្នការសហក្មចហសចកតីអាំពីការកាំណត់អនកមានអាំណាចហមបា”
តុោការក្តូវកាំណត់អក
ន មានអាំណាចហមបា ហោយពិចរណាហៅហលើ “ផលក្បហយាជន៍របស់កូន” (កថាែណឌទី ៣

មាក្ា ១០៣៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។
ហៅហពលខដលតុោការហធវើការសហក្មចហសចកតីអាំពីការកាំណត់អនកមានអាំណាចហមបា ឬ ការចត់ខចងទាក់ទងនឹង
ការបីបាច់រកាកូន ហយាបល់របស់កូនក្តូវបានយកហៅពិចរណា ងលឹងខងលងសមស្សបហៅាមអាយុ និង សភាពចស់
ទុាំរបស់កូនហនាេះ(កថាែណឌទី ៤ មាក្ា ២២ ថ្នចាប់សីព
ត ីនីតិវ ិធីបណឹត ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល)។
រដឋភាគី

ក្តូវធានាអេះអាងដល់កុមារខដលមានសមតាភាពបហងកើតទសសនៈផ្ទាល់ែួន
ល
នូវសិទិប
ធ ហញ្ចញទសសនៈទាាំង

ហនាេះហោយហសរ ី ហលើក្គប់បញ្ជ
ា

ក់ព័នធនឹងកុមារ។ ទសសនៈទាាំងហនេះរបស់កុមារ ក្តូវបានយកហៅពិចរណាងលឹងខងលង

ហោយគិតហៅាមវ ័យ និងភាពចស់ទុាំរបស់កុមារ។ កនុងទិសហៅហនេះ កុមារក្តូវបានផតល់ជាពិហសសនូវឱកាសសាតប់
នីតិវ ិធីតុោការ និង រដឋបាល ខដល ក់ព័នធនឹងកុមារ ហទាេះហោយផ្ទាល់ ឬ ាមរយៈតាំណាងមានក់ ឬ សាាប័នសម
ស្សបមួយ ស្សបាមបទបញ្ញតិន
ត ីតិវ ិធីថ្នចាប់ជាតិ ។ (មាក្ា ១២ ថ្នអនុសញ្ជញអនតរជាតិសតីពី សិទិក
ធ ុមារ) ។ បខនាម
ពីហនេះ ក្បហទសកមពុជាបានចូលជាភាគីថ្នអនុសញ្ជញហនេះកាលពីឆ្នាំ ១៩៩២។

“ផលក្បហយាជន៍របស់កូន” អាចគិតហៅដល់ ① សាានភាពរបស់ខាងឪពុក ឬ មាតយ ② សាានភាពរបស់កូន។ ①

សាានភាពរបស់ខាងឪពុក ឬ មាតយ អាចមានដូចជា លទធភាពកនុងការក្គប់ក្គងកូន (អាយុ និង សាានភាពសុែភាពជា
ហដើម) សាានភាពហសដឋកិចច (ក្បាក់ចាំណូលក្បចាំឆ្នាំ មុែរបរ មាន ឬ គ្នមនលាំហៅោឋនជាហដើម) និងសាានភាពថ្នការ
ក្គប់ក្គងកូន មាន ឬ គ្នមនជាំនួយពីសាច់ញាតិ ការផតល់កីស្ត សោញ់ចាំហ

េះកូនជាអាទិ៍ ខដលធាលប់មានកនលងមក ។ ②

សាានភាពរបស់កូន អាចមានដូចជា អាយុ សាានភាពថ្នការលូតោស់រាងកាយ និង ចិតតគាំនិត ្នាៈរបស់កូន ភាព
សែិតរមួតថ្នចាំណងរវាងឪពុកឬមាតយ និងសាច់ញាតិជាហដើម។
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រ.១. ការទទួលសាគល់អ្ងគខេតុ
អងគហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគល់ាមរយៈេសតុាងដូចបានកត់ក្ាគិត
មកដល់ចាំណុចចុងហក្កាយខាងហលើហនេះ មានដូចតហៅ៖
ក.១.១. ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបហងកើតបានកូនហ្មេះសុជាតិហៅងៃទី ១១ ខែ
សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ និង សុជាាហៅថ្ងៃទី ២២ ខែកកកោ ឆ្នាំ ២០១៨។
(េសតុាង X3 X4)
ក.១.២. ហៅថ្ងៃទី 4 ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ហដើមហចទ បាននាាំសុជាតិ និង សុជាា
ក្ត

ិ ហេើយកាំពុងខតសានក់ហៅស្សុកកាំហណើតរួមគ្នន
ប់ហៅស្សុកកាំហណើតវញ

ជាមួយនិងឪពុកមាតយរបស់ហដើមហចទរេូតមកដល់បចចុបបននហនេះ។
(េសតុាង X6)
ក.១.៣.

កនុងអាំ

ុងហពលខដលគិតមកដល់ហពលហដើមហចទបានចប់ហផតើមរស់ហៅ

ខបកគ្នន ជាមួ យ ចុ ង ចហមលើយ ហដើ ម ហចទបានបនត នូ វ ការក្គប់ ក្គងសុ ជា តិ
និង សុជាាខតមានក់ឯង រួមទាាំងហពលខដលចុងចហមលើយបានក្ត
ិ យប់ហក្ៅក៏ហោយ។
ផាេះវញ

ប់មក

(េសតុាង X5 Y1 ដាំហណើរការ និង ែលឹមសារ

ថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ )
ក.១.៤. ហោយសារខតហដើមហចទមិនអាចទទួលបាននូវការចូលរួមសេការចាំហ
ការហមើលខងទាាំកូនពីចុងចហមលើយ
ហធវសក្បខេសចាំហ

េះ

ដូហចនេះហេើយក៏ធាលប់បានហធវើឲ្យមានការ

េះការង្ករផាេះ និងហធវើឲ្យមានជហមាលេះ

កយសមតីជាមួយ

ចុ ង ចហមលើ យ ជាពិ ហសសគិ ត ចប់ ាាំ ង ពី ហពលខដលសុ ជា ាបានហកើ ត ។
(េសតុាង

X5 Y1

លទធ ផ លថ្នការសាកសួ រ សាមី ហដើ ម ហចទ

និ ង

ចុងចហមលើយនីមួយៗ)
ក.១.៥. ...................................................................................................................
ក.១.៦. ..........................................................................................................
(សហងេប)
※ ហៅកនុងហរឿងកតីជាក់ខសតង គូភាគីទាាំងសងខាងចាស់ជាមានការអេះអាងយាង

ហកាេះកាយអាំពីមូលហេតុខដលសកតិសមឲ្យែលួនអាចកាលយហៅជាអនកមានអាំណាច
ហមបា។
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ហក្

កនុងករណីខដលភាគីក្គ្នន់ខតអេះអាងែលីៗហោយមូលហេតុខបបអតតហនាម័តថា

េះ ខតែលួនស្សោញ់កូនហនាេះ តុោការចាំបាច់ក្តូវហក្បើក្បាស់នូវសិទិធស្សាយ

បាំេឺល ហេើយឲ្យភាគីអេះអាងអាំពីមូលហេតុខបបសតានុម័តថា “ហតើហេតុអីវបានជា
ទាល់ខតមានការហមើលខងទាាំកូនពីភាគីហនាេះហទើបអាចមានលកេណៈវ ិជាមានសក្មាប់
កូនជាងហគ? ហេតុអីបា
វ នជាភាគីមាេងហទៀតមិនអាចហធវើបាន?”
តុោការចាំបាច់ក្តូវកាំណត់អាំពីអនកមានអាំណាចហមបាហោយពិចរណាអាំពី
សាានភាពហផសងៗជាហក្ចើនខដលភាគីទាាំងសងខាងបានអេះអាង ហេើយក្តូវគិតថា

ហតើកាំណត់យកឪពុក ឬ មាតយហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហទើបអាចមាន “ផល
ក្បហយាជន៍របស់កូន”។
ហេើយ តុោការក្តូវសរហសរអាំពី អងគហេតុដាំបូងហដើមបីយកមកហធវើការសហក្មច
ខបបហនាេះ និងេសតុាង ោក់ហៅកនុងចាំណុចចាំេទាាំងហនេះ។
រ.២. ខសចរតីសននិោឋន
ខផែកាមការសរុបនូវអងគហេតុខដលបានទទួលសាគល់ហៅកនុងចាំណុច “ក.១” ខាង
ហលើ តុោការទទួលសាគល់ថា ហក្កាយហពលខដលសុជាតិ និង សុជាាហកើតមក
ហដើមហចទបានក្គប់ក្គងកូនទាាំងពីរហរៀងរេូតមក ហេើយក៏បានបនតនូវការក្គប់ក្គង
ហនាេះផងខដរហបើហទាេះបីជាហក្កាយហពលខដលបានរស់ហៅខបកគ្ននជាមួយចុងចហមលើយក៏
ហោយ។ មាងហទៀត តុោការមិនទទួលសាគល់ថា សាានភាពថ្នការក្គប់ក្គងរបស់
ហដើមហចទហៅកាន់កូនទាាំងពីរហនេះ មិនមានបញ្ជ
ា ជាក់ោក់ណាមួយហ

ើយ។

យាងណាមិញ ចុងចហមលើយបានអេះអាងថា ហដើមហចទបានែឹងភាលមៗ ហេើយ
ខស្សកខាលាំងៗហៅកាន់ចុងចហមលើយ ហេើយជាមនុសសខដលមានសតិមិននឹងនរ ដូហចនេះ
ហទើបហដើមហចទមិនអាចចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទាាំងពីរឲ្យបានក្តឹមក្តូវហទ។ ជាការពិតណាស់
តុោការទទួលសាគល់ថា ហដើមហចទធាលប់មានជហមាលេះ
បុខនត

កយសមតីជាមួយចុងចហមលើយ ។

តុោការក៏មិនអាចទទួលសាគល់រេូតហៅដល់អងគហេតុខដលហដើមហចទអាច

ែឹង ហេើយខស្សកោក់សុជាតិ និង សុជាាហនាេះហទ ដូហចនេះហេើយ តុោការមិនអាច
ទទួលសាគល់ថា ជហមាលេះ

កយសមតីរវាងចុងចហមលើយ គឺបានហកើតហ
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ើងហោយសារខត

ហដើមហចទមានសាមរតីមិននឹងនរ

ហេើយមូលហេតុហនាេះហោយសារខតហដើមហចទមិន

ទទួលបានការសេការឲ្យបានហពញហលញពីចុងចហមលើយហ

ើយ ។

ផាុយមកវ ិញ ហទាេះជាយាងណាក៏ហោយ ក៏ចុងចហមលើយមានការស្សោញ់ចាំហ

េះ

កូនទាាំងពីរ បុខនត ចុងចហមលើយមិនបង្កាញឲ្យចាស់ថា ហតើែួនចង់
ល
ក្គប់ក្គងខងរកាកូន
ទាាំ ង ពី រ ហនេះជាក់ ខសត ង ហោយរហបៀបណាហនាេះហទ ែណៈហពលខដលភាគហក្ចើ ន ែលួ ន
បានក្ត

ប់មកផាេះវ ិញយប់ហក្ៅហោយសារខតការង្ករ។

ដូហចនេះហេើយ ខផែកាមសាានភាពខដលហដើមហចទកាំពុងខតក្គប់ក្គងកូ នទាាំងពីរនាក់
ហពលបចចុបបននហនេះ គឺ ពាំុមានបញ្ជ
ា ជាពិ ហសសណាមួ យ ហទ មាងហទៀត ក៏ មិនអាច
និយាយបានថា ហបើហធវើការផ្ទលស់បូរសា
ត
ា នភាពថ្នការក្គប់ក្គងកូន ហេើយកាំណត់មក
ឲ្យចុ ង ចហមលើយជាអនកមានអាំ ណាចហមបាហលើ កូនទាាំង ពី រ វិញ នឹ ងអាចហធវើឲ្យកាលយហៅ
ជាក្បហយាជន៍ដល់កូនទាាំងពីរហនាេះបានខដរ ដូហចនេះហេើយ គបបីយកហដើមហចទហធវើជា
អនកមានអាំណាចហមបាហទើបជាការក្បហសើរ។
ម. ការេិនិចឆ័យចំខ

ះរនារខលើ
ខសាេុយខ្ដលោ ំបាច់ខដើម្ប ីព្គរ់ព្គងខ្ែររា
ុ

រូន (ខសាេុយចិញ្ចម្
ឹ រីបាច់រន
ូ )
ម.១. ការទទួលសាគល់អ្ងគខេតុ

អងគហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគល់ាមរយៈេសតុាងដូចបានកត់ក្ាគិត
មកដល់ចាំណុចចុងហក្កាយខាងហលើហនេះ មានដូចតហៅ៖
ែ.១.១. បចចុបបននហនេះ ហដើមហចទគ្នមនក្បាក់ចាំណូល ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីហដើមហចទ)
ែ.១.២. ចុងចហមលើយកាំពុងហធវើការជាបុ គល
គ ិកក្កុមេុន ហេើយមានក្បាក់ចាំណូល
កនុង១ឆ្នាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីចុងចហមលើយ)
ែ.១.៣. ចុងចហមលើយក្តូវបង់ពនធក្បខេល...............ដុោលរអាហមរក
ិ ហេើយបង់ថ្ងល
ឈ្នួលផាេះក្បខេល.............ដុោលរអាហមរក
ិ ពីក្បាក់ចាំណូលខដលបានកត់
ក្ាហៅកនុងចាំណុច “ែ.១.២” ខាងហលើហនេះ ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីចុងចហមលើយ)
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ែ.១.៤. កាលពីអាំ

ុងហពលខដលរស់ហៅជុាំគ្ននជាមួយសុជាតិ និង សុជាាហៅកនុង

លាំហៅោឋនរបស់ចុងចហមលើយ ចុងចហមលើយបានចាំណាយសក្មាប់ថ្ងលជីវភាព
របស់កូនទាាំងពីរចាំនួន ៣.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ (កនុង ១ ខែ ក្បខេល
២៥០ ដុោលរអាហមរក
ិ ) ពីចាំនួនទឹកក្បាក់..................ដុោលរអាហមរក
ិ ខដល
បានហៅសល់បនាាប់ពីដកថ្ងលចាំណាយកនុងចាំណុច “ែ.១.៣” ពីកុងក្បាក់
ន
ចាំណូលថ្នចាំណុច “ែ.១.២” ខាងហលើ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមី
ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ)
ែ.១.៥. បចចុបបននហនេះ ហដើមហចទកាំពុងខតក្គប់ក្គងសុជាតិ និង សុជាា ហៅស្សុក
កាំហណើតរបស់ហដើមហចទ (ហែតតបាត់ដាំបង)។ (េសតុាង X6)
ែ.១.៦. ថ្ងលចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពហៅកនុងហែតតបាត់ដាំបង ក្បខេលជាហសមើនឹង
៨០ % ថ្នថ្ងលចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញ។ (អងគហេតុ
ខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ

េះតុោការ)

ែ.១.៧. .........................................................................................................
(សហងេប)
※ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នហសាេុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូន (ហសាេុយ

ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន) ដាំបូង ① ក្តូវកាំណត់ជាបហណា
ត េះអាសននថា ហេើយហធវើការ
គណនាថា ហបើសិនជាកូនរស់ហៅជុាំគ្ននជាមួយអនកខដលទទួលបនាុក (ឪពុក ឬ
មាតយខដលមិនខមនជាអនកមានអាំណាចហមបា) ហតើចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពខដល

ក្តូវបានហក្បើក្បាស់សក្មាប់កូនហៅកនុងករណីហនេះអស់ចាំនួនបុនាមន? ② យកចាំនួន
ខដលបានគណនាហនេះ

មកខបងខចកហៅាមភាគរយថ្នក្បាក់ចាំណូលរបស់អក
ន

ទទួលបនាុក (ឪពុក ឬ មាតយខដលមិនខមនជាអនកមានអាំណាចហមបា) និង អនក

ខដលទាមទារ (ឪពុក ឬ មាតយខដលជាអនកមានអាំណាចហមបា) ។ ហៅហពលហនាេះ
ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបានមកពីការគណនាហធៀបហៅនឹងភាគរយថ្នក្បាក់ចាំណូល
របស់អក
ន ទទួលបនាុក

នឹងកាលយហៅជាហសាេុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខង

រកាកូន (ហសាេុយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន) ខដលអនកទទួលបនាុកហនាេះក្តូវទទួលបនាុក។
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ម.២. ខសចរតីសននិោឋន
តុោការទទួលសាគល់ថា
អាសនន សិ ន ថា

ខផែកាមខាងហលើហនេះ

ក្បសិនហបើកាំណត់ជាបហណា
ត េះ

ហបើ ចុ ង ចហមលើ យ រស់ ជុាំ គ្នន ហៅឯហែតត បា ត់ ដាំ ប ងជាមួ យ សុ ជា តិ និ ង

សុ ជា ា ចុ ង ចហមលើយ នឹ ង ក្តូវ ចាំ ណាយនូ វ ថ្ងលជី វ ភាពចាំ នួ ន ក្បខេល ២០០ ដុ ោលរ
អាហមរ ិកកនុង ១ ខែ សក្មាប់កូនទាាំងពីរ (៨០% ថ្នចាំនួន ២៥០ដុោលរអាហមរក
ិ )។
ដូហចនេះ ចុងចហមលើយក្តូវទទួលបនាុកនូវក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោលរអាហមរ ិកកនុង១ខែ
ចាំហ

េះកូន ១ នាក់ ខដលជាហសាេុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូនទាាំងពីរ

(ហសាេុ យ ចិ ញ្ចឹ ម បី បា ច់ កូ ន )

កនុ ងអាំ

ុ ងហពលរេូ ត ដល់ កូ ន ទាាំ ង ពី រ នាក់ កាល យជា

នី តិ ជ ន ។
គ. ការេិនិចឆ័យចំខ

ះការរង់អាហាររិចច

គ.១. ការទទួលសាគល់អ្ងគខេតុ
គ.១.១. ហៅកនុងកាលបរ ិហចឆទថ្នការហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើកទី ២
ចុ ង ចហមលើយ បាននិ យាយថា

“មិ ន មាន្នាៈ បនត អា

េ៍ ពិ

េ៍ ជា មួ យ

ហដើមហចទតហៅហទៀតហទ” ហេើយហៅកាលបរហិ ចឆទដខដលហនាេះ ហដើមហចទ
ក៏បាននិយាយខដរថា “មិនមាន្នាៈបនតអា

េ៍ពិ

េ៍ជាមួយចុងចហមលើយ

តហៅហទៀតហទ”។ (អងគហេតុខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ

េះតុោការ)

គ.១.២. ចប់ាាំងពីហក្កាយហពលខដលចុងចហមលើយបានរួមរស់ជីវភាពរួមគ្នន ជាមួយ
ហដើមហចទ ភាគហក្ចើនចុងចហមលើយបានក្ត

ិ យប់ហក្ៅ ហេើយ
ប់មកផាេះវញ

ជាពិហសស ហៅហក្កាយហពលខដលបានហកើតសុជាារួចមក ចុងចហមលើយ
ធាលប់បានមានជហមាលេះ

កយសមតីរវាងហដើមហចទជុាំវ ិញការហមើលខងរទាាំកូន។

(េសតុាង X5 េសតាង
Y1 លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង
ុ
ចុងចហមលើយនីមួយៗ)
គ.២. ខសចរតីសននិោឋន
ទាំនាក់ទាំនងអា

េ៍ពិ

េ៍រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយក្តូវខបកបាក់ ហេើយ

គ្នមនសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ

ើងវ ិញបាន

គឺហោយសារខតភាគីទាាំងសងខាង

ខដលជាហដើ ម ហចទ និ ង ចុ ង ចហមលើយ មិ ន មាន្នាៈ បនត អា
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េ៍ ពិ

េ៍។

មិ ន ខត

បុហណាណេះ ភាគីទាាំងសងខាងមិនមាន្នាៈបនតអា

េ៍ពិ

េ៍ គឺហោយសារខតភាគី

ទាាំងសងខាងមិនបានទាំនាក់ទាំនងនិយាយគ្ននឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់ខតបុហណាណេះហទ ខងម
ទាាំងបណា
ត លមកពីលទធផលខដលហដើមហចទមិនហពញចិតតចាំហ

េះចុងចហមលើយផងខដរ

ដូហចនេះ គឺមិនអាចនិយាយបានថា ភាគីណាមាេងមានកាំេុសខតមានក់ឯងបានហទ។
ហេតុហនេះហេើយ ហោយសារខតមិនអាចនិយាយឲ្យោច់ហស្សចថា ហដើមហចទមិន
មានកាំេុសចាំហ

េះការខលងលេះហទ ដូហចនេះហេើយ តុោការមិនអាចទទួលសាគល់អាំពី

អាហារកិចចខដលហដើមហចទទាមទារហៅកាន់ចុងចហមលើយហទ។
ឃ. ការេិនិចឆ័យចំខ

ះការខ្រងខ្ចរព្ទរយសម្បតតិ

ឃ.១. ការទទួលសាគល់អ្ងគខេតុ
ឃ.១.១. រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ មានក្ទពយសមបតតិរម
ួ ខដលបានកត់ក្ា
ហៅកនុងឧបសមព័នធ “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ”។ មាងវ ិញហទៀត ចាំនួនទឹក
ក្បាក់ថ្នការវាយតថ្មលខដលបានហធវើហ

ើងហៅហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផល

ហោយផ្ទាល់មាត់អាំពីក្ទពយសមបតតិរម
ួ នីមួយៗ មានដូចតហៅ (េសតុាង
X7 X8 X9 X10 Y2
ចុងចហមលើយនីមួយៗ

លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង
ដាំហណើរការ

និង

ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផល

ហោយផ្ទាល់មាត់ )៖
ដី L1

៦.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក

ដី L2

១០.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក

រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ

១០.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក

មូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ

១.៥០០ ដុោលរអាហមរ ិក

ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ ៤០០ ដុោលរអាហមរក
ិ
យាងណាមិញ ចាំហ

េះក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ ហៅហពលខដលហដើមហចទ

និង ចុងចហមលើយបានចប់ហផតើមរស់ហៅខបកគ្នន (ថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០)
ហៅសល់ ៥០០ ដុោលរអាហមរក
ិ បុខនត ហោយសារខតចុងចហមលើយបានដក
ក្បាក់សនសាំអស់១ខផនក ដូហចនេះហេើយ ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលហៅសល់ហៅ
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ហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់មានចាំនួន ៤០០ ដុោលរ
អាហមរក
ិ ។
ឃ.១.២. ចាំហ

េះដី L1 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មលទិញចូល

ចាំនួន ៥.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ ១.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ
(២០% ថ្នតថ្មលទិញចូល) ខដលបានដកហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយ
សមបតតិហោយខ

ករបស់ចុងចហមលើយ ហេើយចាំហ

េះក្បាក់ខដលែវេះ ៤.០០០

ដុោលរអាហមរក
ិ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហធវើកមចីរម
ួ គ្ននហោយសាមគគី
ភាព។ ដី L1 ក្តូវបានបហងកើតេុីបូខតកហដើមបីកមចីហនេះ។ (លទធផលថ្នការ
សាកសួរសាមីហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយនីមួយៗ)
ឃ.១.៣. ចាំហ

េះដី L2 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មលទិញចូល

ចាំនួន ៨.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ខដលបានដកហចញពី
ក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិហោយខ

ករបស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ

កនុងមានក់ៗ ចាំនួន ៨០០ ដុោលរអាហមរក
ិ (មានក់ ១០ % ថ្នតថ្មលទិញចូល)
ហេើយចាំហ

េះក្បាក់ខដលែវេះ ៦.៤០០ ដុោលរអាហមរក
ិ
ហដើមហចទ និង

ចុងចហមលើយបានហធវើកមចីរម
ួ គ្ននហោយសាមគគីភាព។ ដី L2 ក្តូវបានបហងកើតេុី
បូខតកហដើមបីកមចីហនេះ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង ចុង
ចហមលើយនីមួយៗ)
ឃ.១.៤. ចាំហ

េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុង

តថ្មល ១៥.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ចាំនួន ៩.០០០
ដុោលរអាហមរក
ិ (៦០% ថ្នតថ្មលទិញចូល) គឺជាតថ្មលតបខដលទទួលបានពី
ការលក់រងយនតខដលក្ទពយសមបតតិហោយខ
ចាំហ

ករបស់ចុងចហមលើយ

ហេើយ

េះក្បាក់ខដលែវេះចាំនួន ៦.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក ហដើមហចទ និង ចុង

ចហមលើយបានដកហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិរម
ួ ។ រងយនតថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ ចុងចហមលើយកាំពុងខតហក្បើក្បាស់។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយនីមួយៗ)
ឃ.១.៥. ចាំហ

េះមូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មល

២.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ចាំនួន ១.៥០០ ដុោលរអាហមរក
ិ
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(៧៥% ថ្នតថ្មលទិញចូល) គឺជាតថ្មលតបខដលទទួលបានពីការលក់មូតូ
ខដលជាក្ទពយសមបតតិហោយខ

ករបស់ហដើមហចទ

ហេើយចាំហ

េះក្បាក់

ខដលែវេះចាំនួន ៥០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានដក
ហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិរម
ួ ។

មូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ

ហដើម

ហចទកាំពុងខតហក្បើក្បាស់។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង
ចុងចហមលើយនីមួយៗ)
ឃ.២. ការេិនិចឆ័យ
ឃ.២.១. អាំពីក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ
ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធទទួលបានហៅកនុងអាំ

ងហពលអា
េ៍ពិ
ុ

េ៍

ជាហគ្នលការណ៍នឹងក្តូវកាលយជាក្ទពយសមបតតិរម
ួ (មាក្ា ៩៧៣ ថ្នក្កម
រដឋបបហវណី) ហេើយហៅកនុងករណីខដលបតីក្បពនធខលងលេះគ្នន សេព័ទធ
នីមួយៗមានសិទិធទទួលយក ១ ភាគ ២ ថ្នក្ទពយសមបតតិរម
ួ (ចាំណុច ែ
កថាែណឌទី ២ មាក្ា ៩៨០ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។ ការណ៍ខដលហលើកហ

ើង

ខបបហនេះគឺ ហោយសារខតបតីក្បពនធក្តូវរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន ហេើយក្តូវ
ិ ហៅមក (មាក្ា ៩៦៦ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)
សេការ សហរង្កគេះគ្ននហៅវញ
ហេតុ ហនេះគឺ អា ចមានការយល់ ហឃើ ញ ថា

ក្ទពយសមបតតិ ខដលបតី ក្បពនធ

ទទួលបានហៅកនុងអាំ

េ៍ គឺជាក្ទពយសមបតតិខដលបតី

ុងហពលអា

េ៍ពិ

ក្បពនធទទួលបានាមរយៈការសេការគ្ននរវាងបតីក្បពនធ ដូហចនេះ ហៅហពល
ខដលបតី ក្បពនធ ខលងលេះគ្នន ក៏ គ បបីយ កក្ទពយសមបតតិ ហនេះមកជក្មេះបញ្ា ី
ផងខដរ។ ដូហចនេះ ហបើហទាេះបីជាហៅមុនហពលខដលខលងលេះគ្ននក៏ហោយ កនុង
ករណី ខដលបតី ក្បពនធ មិ ន បានរួម រស់ ជី វ ភាពជាមួ យ គ្នន បាត់ ហៅហេើ យ
ហ

លគឺ បានរស់ហៅខបកគ្ននរួចហេើយហនាេះ ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធ

ទទួលបានហៅកនុងអាំ

ុងហពលរស់ហៅខបកគ្នន គឺមិនអាចនិយាយថា ជា

ក្ទពយសមបតតិ ខដលបតី ក្បពនធ ទ ទួ ល បានាមរយៈការសេការគ្នន រវាងបតី
ក្បពនធបានហទ

ដូហចនេះហេើយក្ទពយសមបតតិទាាំងហនាេះ មិនគបបីយកមកហធវើ

ជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិហទ។ មាងហទៀត ជាមួយគ្ននហនេះ
ហទាេះបី ជា កនុ ងករណីខដលបតី
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ឬ

ក្បពនធ ណា មាេ ងបានហក្បើ ក្បាស់ ក្ទពយ

សមបតតិរម
ួ សក្មាប់ជីវភាពរបស់ែួន
ល

ហៅហក្កាយហពលខដលបានរស់ហៅ

ខបកគ្ននក៏ហោយ ក៏មិនអាចនិយាយបានថា ករណីហនាេះគឺជាការយកមក
ហក្បើ ក្បាស់ ស ក្មាប់ កា ររួម រស់ ជី វ ភាពជាមួ យ គ្នន របស់ បីត ក្បពនធ បា នខដរ
ហេតុដូហចនេះហេើយ

ហទើបចាំបាច់ក្តូវយកក្ទពយសមបតតិហៅមុនហពលខដល

ក្តូវបានបតី និង ក្បពនធហក្បើក្បាស់សក្មាប់ជីវភាព មកហធវើជាមូលោឋនថ្ន
ការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ។ ជាពិហសស ក្ទពយសមបតតិរម
ួ ខដលក្តូវកាលយ
ជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គួរខតជាក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធទទួលបាន
គិតចប់ពីហពលហរៀបអា

េ៍ពិ

េ៍រេូតដល់ហពលខដលរស់ហៅខបកគ្នន។

ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហៅមុនហពលថ្នការរស់ហៅខបកគ្នន ក្បាក់សនសាំថ្ន
ហរឿងកតីហនេះបានហៅសល់ចាំនួន ៥០០ ដុោលរអាហមរក
ិ បុខនត ហក្កាយមក
ហោយសារខតចុងចហមលើយបានដកយកក្បាក់សនសាំមួយខផនក

ហទើបហធវើឲ្យ

ចាំ នួនទឹ ក ក្បាក់ ខដលហៅសល់ ហៅហពលខដលបញ្ច ប់ កា រទាញហេតុ ផល
ហោយផ្ទាល់មាត់មានចាំនួន ៤០០ ដុោលរអាហមរ ិក ហេតុហនេះហៅហពល
ខដលហធវើការខបងខចកក្ទពយសមបតតិរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ គបបី
យកចាំនួនទឹកក្បាក់ ៥០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដលបានហៅសល់ហៅហពល
ខដលរស់ហៅខបកគ្ននដាំបូងមកហធវើជាមូលោឋន។
ឃ.២.២. អាំពីតថ្មលថ្នក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយ
សមបតតិ
ជាបឋម ចាំហ

េះដី L1

មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ហសមើនឹងចាំនួន

៦.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ២០% ខដលហសមើនឹង
ទឹ ក ក្បាក់ ចាំនួន ១.២០០ ដុ ោលរអាហមរិក គឺ ជា ខផនក ខដលបានយកក្ទពយ
សមបតតិហោយខ

ករបស់ ចុង ចហមលើយមកហធវើជា ហដើ ម ទុ ន។

ដូ ហចនេះ ចាំនួន

ិ
ថ្នខផនក ហនេះគបបីកាលយហៅជារបស់ ចុងចហមលើយ វញ
ហេើយខផនក ខដលហៅ
សល់ចាំនួន ៤.៨០០ ដុោលរអាហមរក
ិ គបបីកាលយហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។
ជាបនតហទៀត ចាំហ

េះដី L2 មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ហសមើនឹងចាំនួន

១០.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ១០ % ខដលហសមើ
នឹង ១.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិហោយ
19

ខ

ករបស់ហដើមហចទ និង ចាំខណក ១០% ខដលហសមើនឹង១.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក

គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិហោយខ

ករបស់ចុងចហមលើយ មកហធវើ

ជាហដើមទុន។ ដូហចនេះ ចាំនួនថ្នខផនកហនេះគបបីកាលយហៅជារបស់ហដើមហចទ
ិ
និ ង ចុ ង ចហមលើយ នី មួ យ ៗវ ញ
ហេើ យ ខផនក ខដលហៅសល់ ចាំ នួ ន ៤.០០០
ដុោលរអាហមរក
ិ គបបីកាលយហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។
ចាំ ហ

េះរងយនត ថ្នហរឿងកតី ហនេះ មានការវាយតថ្មល ជា ទឹ ក ក្បាក់ ហសមើ នឹ ង

ចាំនួន ១០.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ៦០% ខដល
ហសមើនឹង ៦.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិ
ហោយខ

ករបស់ចុងចហមលើយមកហធវើជាហដើមទុន។ ដូហចនេះ ចាំនួនថ្នខផនកហនេះ

ិ ហេើ យ ខផនក ខដលហៅសល់ ចាំ នួ ន
គបបី កាល យហៅជារបស់ ចុ ង ចហមលើ យ វ ញ
៤.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក គបបីកាលយហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។
ចាំហ

េះមូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ចាំនួន ១.៥០០

ដុ ោល រអាហមរ ក
ិ

ខដលកនុ ងហនាេះមានចាំ ខណក

៧៥%

ខដលហសមើនឹ ង

១.១២៥

ដុោលរអាហមរ ិកគឺជាហដើមទុនខដលបានយកមកពីក្ទពយសមបតតិ

ហោយខ

ករបស់ហដើមហចទ។ ដូហចនេះហេើយ ខផនកថ្នទឹកក្បាក់ហនេះ គួរខត

ិ
ជារបស់ ហដើ ម ហចទវ ញ
ហេើ យ ទឹ ក ក្បាក់ ខដលហៅសល់ ចាំ នួ ន

៣៧៥

ដុោលរអាហមរក
ិ គួរខតយកហៅហធវើជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។
ហេតុដូហចនេះហេើយ តថ្មលរបស់ក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្ន
ការខបងខចក មានសរុបចាំនួន ១៧.៦៧៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ( ៤.៨០០ “ដី
L1” + ៨.០០០ “ដី L2” + ៤.០០០ “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” + ៣៧៥ “មូតូថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ” +៥០០ “ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ” = ១៧.៦៧៥ ) ។
ហៅហពលខដលយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខាងហលើហនេះមកខបងខចកឲ្យហដើមហចទ
និង ចុងចហមលើយកនុងមានក់ៗ ១ ភាគ ២ ដូហចនេះនាាំឲ្យហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
កនុងមានក់ៗ មានសិទិធទទួលបានចាំនួនទឹកក្បាក់ ៨.៨៣៧,៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ។
ឃ.២.៣. អាំពីវ ិធីថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ
ជាបឋម ហបើហមើលហៅហលើការបហងកើតេុីបូខតកចាំហ

េះដី L1 និង ដី L2

ហដើមបីធានានូវកាតពវកិចចហោយសាមគគីភាពរបស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
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គឺ ដី ទាាំ ង ហនេះមិ ន សកតិ ស មយកមកហធវើ ជា កមម សិ ទិធ រ បស់ ហដើ ម ហចទ ឬ
ចុងចហមលើយខតមានក់ឯងហទ ដូហចនេះហេើយ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយសកតិ
សមខតមានកមមសិទិអ
ធ វ ិភាគកនុងមានក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ហៅហលើដីហនេះ។
មាងហទៀត តុោការមិនទទួលសាគល់ថា កនុងហពលបចចុបបននហនេះ គឺមាន
ភាពចាំ បា ច់ ខដលក្តូ វ យកដី ហនេះមកលក់ ហោយបងេាំ ភាល មៗហទ។ ដូ ហចនេះ
ហេើយ ចាំហ

េះដី L1 ហៅកនុងចាំខណកចាំនួន ៤.៨០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដល

ក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក

ហៅកនុងហនាេះគឺហដើមហចទគបបីទទួល

បានចាំខណកចាំនួន ៣.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក ហេើយចុងចហមលើយគបបីទទួល
បានចាំខណកចាំនួន ១.៨០០ ដុោលរអាហមរក
ិ (ហបើបូកទាាំងតថ្មលថ្នចាំនួន
១.២០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដលយកក្ទពយសមបតតិហោយខ

ករបស់ចុងចហមលើយ

មកហធវើជាហដើមទុន ចាំខណកខដលនឹងទទួលបានមានចាំនួន៣០០០ ដុោលរ
អាហមរក
ិ ) ។ ចាំហ

េះដី L2 ហៅកនុងចាំខណកចាំនួន ៨.០០០ ដុោលរអាហមរ ិក

ខដលក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក ហៅកនុងហនាេះ គឺហដើមហចទ និង
ចុងចហមលើយគបបីទទួលបានចាំខណកហរៀងៗែលួនចាំនួន ៤.០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ។
ចាំហ

េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ គបបីយកហៅហធវើជាកមមសិទិធរបស់ចុងចហមលើយ

ដូហចនេះហេើយ ចាំខណកទាាំងអស់សរុបចាំនួន ៤០០០ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដល
ក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គបបីចុងចហមលើយជាអនកទទួលយក។
ចាំហ

េះមូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ

គបបីយកហៅហធវើជាកមមសិទិធរបស់ហដើមហចទ

ដូហចនេះហេើយ ចាំខណកទាាំងអស់សរុបចាំនួន ៣៧៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដល
ក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គបបីហដើមហចទជាអនកទទួលយក។
ចាំ ហ

េះក្បាក់ ស នសាំ ថ្នហរឿងកតី ហនេះ

គបបី យ កហៅហធវើ ជា កមម សិ ទិធ រ បស់

ចុងចហមលើយហោយសារខតចុងចហមលើយជាមាចស់ហ្មេះ។

ដូហចនេះ ចាំខណក

ទាាំ ង អស់ ស រុប ចាំ នួ ន ៥០០ ដុ ោល រអាហមរ ក
ិ ខដលក្តូ វ កាល យជាកមម វ តាុ ថ្ន
ការខបងខចក គបបីចុងចហមលើយជាអនកទទួលយក។
ហេតុដូហចនេះ ចាំហ

េះតថ្មលរបស់ក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាលយជាកមមវតាុថ្ន

ការខបងខចកមានសរុ ប ចាំ នួ ន ១៧.៦៧៥ ដុ ោល រអាហមរ ក
ិ

កនុ ងហនាេះ

ហដើមហចទនឹងក្តូវទទួលបានចាំនួន ៧.៣៧៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ( ៣.០០០
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“ដីL1” + ៤.០០០ “ដីL2” + ៣៧៥ “មូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ” = ៧.៣៧៥ )
ហេើយចុងចហមលើយទទួលបាន ១០.៣០០ ដុោលរអាហមរក
ិ (១.៨០០ “ដី L1” +
៤.០០០ “ដីL2” + ៤.០០០ “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” +៥០០ “ក្បាក់សនសាំថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ” = ១០.៣០០ ) ។
ហេតុហនេះហេើយ ចាំហ

េះចាំនួនទឹកក្បាក់ ១.៤៦២,៥ ដុោលរអាហមរ ិក

(៨.៨៣៧,៥ - ៧.៣៧៥ = ១.៤៦២,៥) ខដលមានគមាលតែុសគ្ននពីចាំនួន
ទឹកក្បាក់ចាំនួន ៨.៨៣៧,៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ខដលហដើមហចទអាចទទួល
បានាាំងពីហដើមហនាេះ គឺចុងចហមលើយចាំបាច់ក្តូវបង់ចាំនួនទឹកក្បាក់ហសមើគ្នន
ហនេះឲ្យហៅហដើមហចទ ហោយសារខតចាំនួនខដលចុងចហមលើយនឹងក្តូវទទួល
បានគឺ ៨.៨៣៧,៥ ដុោលរអាហមរក
ិ បុខនត ជាក់ខសតង ចុងចហមលើយបាន
ទទួ ល ចាំ នួ ន ១០.៣០០ ដុ ោល រអាហមរ ក
ិ ដូ ហចនេះ ខផនក ចាំ នួ ន ១.៤៦២,៥
ដុោលរអាហមរក
ិ (១០.៣០០ - ៨.៨៣៧,៥ = ១.៤៦២,៥ ) គឺជាចាំនួន
ខដលទទួលបានហលើស។
ង. ខសចរតីសននិោឋន
ដូចបានហរៀបរាប់ខាងហលើហនេះ ចាំហ

េះដី L1 និង ដី L2 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ

កនុងមានក់ៗ មានចាំខណក ១ ភាគ ២ ហេើយរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះជាកមមសិទិធរបស់
ចុងចហមលើយ

ហេើយចាំហ

េះមូតូថ្នហរឿងកតីហនេះជាកមមសិទិរធ បស់ហដើមហចទ ហេើយចុង

ចហមលើយក្តូវបង់ក្បាក់ឲ្យហៅហដើមហចទចាំនួន ១.៤៦២,៥ ហទើបជាការសមរមយ។
ច. សតរ
ី ីរនារននព្បារ់
ព្រោរ់រី ត
ុ
សតីអាំពីបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កីត តុោការទទួលសាគល់អាំពីការទាមទាររបស់ហដើមហចទ
ិ ី ប ណឹ ត ងទាាំ ង ចុ ង ចហមលើ យ ក៏
(បណឹត ងទាមទារខលងលេះគ្នន ) ហោយសារខតហៅកនុ ងនី តិ វ ធ
បានអេះអាងថា ែលួនមិ ន មាន្នាៈ បនតអា
ហេើយ

េ៍ ពិ

េ៍ ជា មួ យ ហដើ ម ហចទខដរ

ដូ ហចនេះ

មិនខមនមានន័យថាតុោការបានទទួលសាគល់អាំពីមូលហេតុថ្នការខលងលេះ

ដូចហដើមហចទបានអេះអាងហនាេះហទ។ ហេតុហនេះ ចាំ ហ

េះបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កីត ក៏គបបីឲ្យ

ភាគីហដើមហចទខដលឈ្នេះកតីទទួលបនាុកមួយខផនកខដរ (កថាែណឌទី ២ មាក្ា ៦៤ ថ្ន
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ិ ីរដឋបបហវណី)។ ចាំហ
ក្កមនីតិវធ

េះភាគថ្នបនាុកខដលក្តូវទទួលហនាេះ ហបើពិចរណាហៅ

ហលើសាំអាងហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគល់នូវការទាមទារ

គបបីឲ្យហដើមហចទ និង

ចុងចហមលើយទទួលបនាុកមានក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។
ខសចរដីសខព្ម្ចរញ្ច រ់
១.

ខលងលេះហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ។

២.

កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនក្បុសរវាងហដើមហចទ និង
ចុងចហមលើយខដលមានហ្មេះ សុក សុជាតិ (ហកើតហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ
២០១៦) ។

៣.

កាំណត់ថា

ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនស្សីរវាងហដើមហចទ

ចុងចហមលើយខដលមានហ្មេះ សុក សុជាា

និង

(ហកើតហៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កកកោ ឆ្នាំ

២០១៨) ។
៤.

បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ

ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម

ហនេះចូ ល ជាសាាពររេូ ត ដល់ ហ្មេះ សុ ក សុ ជា តិ ខដលបានកត់ ក្ាហៅកនុ ង
ចាំណុច ២ ខាងហលើហនេះកាលយជានីតិជន។
៥.

បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោលរអាហមរក
ិ កនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ

ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម

ហនេះចូលជាសាាពររេូតដល់ហ្មេះ

សុជាា

សុក

ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង

ចាំណុច ៣ ខាងហលើហនេះកាលយជានីតិជន។
៦.

ខបងខចកក្ទពយសមបតតិនីមួយៗ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ”
ថ្នឧបសមព័នធ ដូចខាងហក្កាមហនេះ ៖
ក. ដីចាំណុច ១. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធជាកមមសិទិធ
ិ គរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណកមានក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។
អវភា
ែ. ដីចាំណុច ២. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធជាកមមសិទិធ
អវ ិភាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណកមានក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ។
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គ. ឡានចាំណុច ៣. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ
ជាកមមសិទិធរបស់ចុងចហមលើយ។
ឃ. មូតូចាំណុច ៤. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្នឧបសមព័នធ
ជាកមមសិទិធរបស់ហដើមហចទ។
ង. ក្បាក់សនសាំចាំណុច ៥. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង

“ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរម
ួ ” ថ្ន

ឧបសមព័នជា
ធ កមមសិទិច
ធ ុងចហមលើយ។
ច. បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១.៤៦២,៥ ដុោលរអាហមរក
ិ ឲ្យហៅហដើមហចទ។
៧.

ក្ចនហចល

កយសុាំខដលហដើមហចទទាមទារហៅចុងចហមលើយឲ្យបង់អាហារកិចច។

៨.

ក្បាក់ក្បោប់កីខត ចកជា ២ ចាំខណក ហោយ ១ ខផនកគឺជាបនាុករបស់ហដើមហចទ ខផនក
ខដលហៅសល់ខគជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។
សាលក្កមហនេះ ក្តូវបានក្បកាសហៅសវនការជាសាធារណៈ ហៅថ្ងៃទី ១២ ខែ សី ហា

ឆ្នាំ ២០២០ ។

កនុងករណីខដលបតឹ ង ឧទធ រ ណ៍ ក្តូ វ ខតហធវើហ

ើ ង ហៅកនុ ងរយៈហពល ០១

(មួយ) ខែ គិតចប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ាូ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២ក ើត្ ខែភព្ទបទ ឆ្នាំជូត្ កោស្័

រ.ស្.២៥៦៤

កែត្តបាត្់ដាំបង, ថ្ងៃទី ១២ ខែ ស្ីហា ឆ្នាំ២០២០
ខៅព្រម្
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ឧរសម្ព័នធ
រញ្ជ ព្ី ទរយសម្បតតិរ ួម្
១. អចលនវតាុ
“ទី ាាំងដី ”

ផលូវហលែ...... េូ មិ........ ឃុាំ............ ស្សុក........ ហែតតបាត់ ដាំបង

“ហលែកាលដី” ..........
២. អចលនវតាុ
“ទី ាាំងដី ”

ផលូវហលែ...... េូ មិ........ ឃុាំ............ ស្សុក........ ហែតតបាត់ ដាំបង

“ហលែកាលដី” .........
៣. រងយនត
“ក្បហេទ”

ហទសចរណ៍

“មាក”

LEXUS RX300

“ពណ៌”

ស

“កមមសិទិធករ”

ចុ ងចហមលើយ

“អាសយោឋន”

ផាេះហលែ 00 ផលូវ 00 សង្កកត់ មហនារមយ ែណឌ៧មករា េនាំហពញ

“ផ្ទលកហលែ”

......‐........

៤. មូតូ
“ក្បហេទ”

ស្សី

“មាក”

YAMAHA QBIX

“ពណ៌”

ហមម

“កមមសិទិធករ”

ហដើ មហចទ

“អាសយោឋន”

ផាេះហលែ 00 ផលូវ 00 សង្កកត់ មហនារមយ ែណឌ៧មករា េនាំហពញ

“ផ្ទលកហលែ”

......‐........
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៥. ក្បាក់សនសាំ
“សាាប័នេិរញ្ញ វតាុ”

ធនាគ្នរ...... សាខា........

“ក្បហេទ និ ង ហលែគណនី” ក្បាក់សនសាំធមមា ××× ××× ×××
“ហ្មេះមាចស់គណនី”

ចុងចហមលើយ
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